PrEP (Pre-Exposure
Prophylaxis)
Het gebruik van hivremmers om hiv-infectie te
voorkomen
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Wat is PrEP?
PrEP is een behandeling voor mensen zonder hiv die een grote kans lopen om besmet te
worden.
De medicatie voorkomt, bij inname volgens de richtlijnen van de arts, overdracht van hiv.
Het is een pil en wordt verkocht onder de merknaam Truvada®.
PrEP kan op 2 manieren ingenomen worden:
Voor mannen en vrouwen

OF

Voor mannen

Dagelijks 1 pil

Voor en na de seks

Op een vast tijdstip dat je zelf kiest
Best met voedsel

° 2 pillen 2 tot 24 uur voor je anale
seks gaat hebben
° 1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na
de laatste keer anale seks

Sla geen dosis Truvada® over of stop niet
met het innemen. Het missen van een dosis
en een dosis overslaan kan uw kans op het
oplopen van een hiv-infectie vergroten en u
mogelijk resistent maken voor het
geneesmiddel als u geïnfecteerd raakt met
hiv.

Best met voedsel

Nota: lees voor het starten van Truvada® goed de ‘educatieve PrEP-brochure voor risicopersonen’

PrEP starten
Tijdens de eerste consultatie wordt het gebruik en mogelijke nevenwerkingen van
Truvada® besproken. Om er zeker van te zijn dat u geen hiv of andere soa’s hebt, zal er
een bloedafname gebeuren in het ziekenhuis.
Indien u hiv negatief bent en er geen andere bloedafwijkingen (nier/leverproblemen)
werden opgespoord, wordt een attest opgestuurd die bezorgd moet worden aan de
mutualiteit. Na goedkeuring van de mutualiteit kan de medicatie opgestart worden.
Er moet een nieuwe bloedafname gebeuren 2 weken na opstart van de medicatie (dit kan
eventueel bij de huisarts) om na te gaan of er geen toxische neveneffecten zijn
opgetreden.
Nadien wordt er om de 3 maanden een bloedafname uitgevoerd in het ziekenhuis en komt
u op consultatie: tijdens deze consultatie zal er nagekeken worden of de medicatie correct
wordt ingenomen en of er bijwerkingen zijn. Ook vaccinaties worden besproken tijdens de
consultatie (hepatitis A/B).
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Daarnaast geven we ook voorschriften mee voor de volgende 3 maanden.

1ste consultatie

• Bloedafname
(lever-nierfunctie,
soa,hiv)
• Vaccinatiestatus

Labo OK?

• Hiv negatief en
geen nierleverproblemen:
• Attest opsturen
naar de mutualiteit
• Start medicatie na
goedkeuring van de
mutualiteit

Labo hercontrole

• 2 weken na opstart
medicatie
bloedafname

3-maandelijkse
consultatie
• Bloedafname (hiv
screening, levernierfunctie, soa
screening)
• Voorschriften
medicatie
meegeven
• Therapietrouw?
• Bijwerkingen?
• Vaccinatiestatus
• Nieuwe afspraak

Kostprijs Truvada®
Indien je in aanmerking komt voor terugbetaling, betaal je 11,90 euro voor 30 tabletten.
De kostprijs voor de bloedafnames (remgeld) kunt u navragen op onze dienst.

Voordelen PrEP



PrEP voorkomt overdracht van hiv.
Sommige PrEP-gebruikers hebben minder schrik om hiv op te lopen. Ze kunnen meer
genieten van seks.

Nadelen PrEP




PrEP beschermt enkel tegen hiv, niet tegen andere soa’s. Gebruik steeds een condoom
als bescherming tegen andere soa’s.
PrEP gebruiken vraagt om een regelmatige medische opvolging (3-maandelijks).
Mogelijke toxiciteit.
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Algemene informatie
Adres en telefoonnumer secretariaat
Jan Yperman Ziekenhuis  Briekestraat 12  8900 Ieper
Secretariaat Nefrologie- Infectieziekten: 057 35 71 80
Dienst infectieziekten - arts
Dr. W. Terryn
Dienst infectieziekten - verpleegkundigen (= centrale contactpersonen): 057 35 6748
Barbez Annelies
Cuvelier Geert
Gruwier Lies
Segers Sofie

Voor meer informatie:
www.sensoa.be
www.seksualiteit.be
Mannenseks.be: informatie over veilig vrijen en gezonde seks, voor mannen die seks
hebben met mannen (MSM)

Consultaties Infectieziekten
Dienst Inwendige Geneeskunde JYZ
Dr. W. Terryn, consulent Aids Referentiecentrum UZ Gent
Op afspraak
057 35 71 80
Online afspraak maken via http://myjyz.yperman.net/
nefrologie@yperman.net
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